
Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
   
   

Kommunstyrelsen  

  

  

Yttrande 

 
2022-03-09 
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Ärende nr: 2.1.23 

Yttrande angående yrkande om att avbryta 
uppdraget att neka försörjningsstöd om inte 
giltigt hyreskontrakt kan uppvisas 
Yttrandet  
Det är prioriterat att motarbeta alla element som inte hör hemma på en välfungerande 
bostadsmarknad – som exempelvis svartkontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och 
ockerhyror. I den bostadsbrist som råder så är sannolikheten för att man som hyresgäst 
utnyttjas hög och att oegentligheter förekommer när det gäller hyreskontrakt likaså. 
Personer som uppbär försörjningsstöd befinner sig redan i en utsatt situation som riskerar 
att förvärras på denna otrygga bostadsmarknad. Med bakgrund mot detta avser vi avslå 
yrkandet.  
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Yttrande angående – Yrkande från V och MP om att avbryta 
uppdraget att neka försörjningsstöd om inte giltigt hyreskontrakt 
kan uppvisas 

 

Yttrandet  
Alliansen har tillsammans med Demokraterna och Socialdemokraterna kommit överens om Göteborgs 

Stad riktlinje för individuellt ekonomiskt bistånd enligt ärende dnr 0478/20 som antogs av 

kommunfullmäktige 2021-10-28. I kommunfullmäktiges budget för 2022 har Alliansen säkerställt att 

arbetet mot olagliga andrahandshyror ska fortsätta.  

Göteborg ska ha en hyresmarknad utan svartkontrakt, otillåten andrahandsuthyrning och oskäliga 

hyror vid andrahandsuthyrning och inneboendeförhållanden. Idag riskerar flera hushåll, som redan 

befinner sig i en utsatt situation, att utnyttjas på en bostadsmarknad där bostadsbrist råder och det är 

svårt att utesluta att oegentligheter sker. Skärpningen i Hyreslagen 12 kap. Jordabalken 39 §, 55 § och 

65 § ger en möjlighet att ställa om till en trygg och rättvis hyresmarknad utan kriminalitet. Därför ska 

staden kräva att den enskilde uppvisar ett intyg eller motsvarande från fastighetsägaren som visar att 

andrahandsuthyrningen godkänts av fastighetsägaren. Det är viktigt för att skapa en rättvis 

hyresmarknad utan svartkontrakt men också för att tillförsäkra att våra skattemedel inte går till 

olagliga andrahandshyror. Vid uppdagande av otillåten andrahandsuthyrning frigörs olagliga 

hyreskontrakt och blir åter tillgängliga på hyresmarknaden. 

För att säkerställa barns rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska och 

sociala utveckling i enlighet med barnkonventionen vill vi särskilt betona barnrättsperspektivets vikt i 

denna typ av myndighetsbeslut. Arbetet ska alltid utgå från barnrättsperspektivet och 

barnkonventionen ska beaktas. 

Föräldrar eller andra som är ansvariga för barnet har, inom ramen för sin förmåga och sina 

ekonomiska resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för 

barnets utveckling. Vid uppdagande av otrygga och olagliga boendeformer för biståndssökande 

barnfamiljer ska boendecoachning erbjudas i ett förebyggande syfte för att motverka akut hemlöshet. 
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Yrkande angående – Förslag om att avbryta uppdraget att neka 
försörjningsstöd om inte giltigt hyreskontrakt kan uppvisas. 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Avslå yrkandet. 

 
Yrkandet 
I det yrkande som nu skall behandlas anges helt korrekt att det finns en svart 
andrahandsmarknad med otillåten uthyrning av bostäder i Göteborg. Vidare 
anges (även et helt korrekt) att det är viktigt att skärpa upp oegentligheter på 
bostadsmarknaden. Ett grundläggande steg för att motverka den svarta 
hyresmarknaden är att säkerställa att göteborgarnas skattemedel inte går till att 
understödja och hålla svarta olagliga bostadsmarknaden under armarna.  

För Sverigedemokraterna år det fullständigt självklart att Göteborgs 
kommuninvånares skattepengar skall inte gå till att stödja förbjuden 
bostadsuthyrning. Detta borde vara en så given sak att det inte ens skulle 
behöva diskuteras, än mindre att kommunens högsta ledning skall behöva slösa 
invånarnas skattemedel på att administrera och handlägga kommunalt ärende 
med sådan syfte. 

Skulle det förslag som nu ligger för beslut bifallas kommer det otvivelaktigt sätta 
Göteborgs kommun ”på kartan” på ett ytterst skamfullt och ynkansvärt sätt. 

För de invånare som har ett akut behov av att få hjälp med att få tak över huvud 
så finns sedan väldigt lång tid tillbaka ett väletablerat arbetssätt och rutiner via 
socialtjänsten. Detta befintliga fungerande sociala skyddsnät stödjer inte 
marknaden för svart andrahandsuthyrning och motverkar således oegentligheter 
på bostadsmarknaden vilket anges som viktigt i ärendet som kommunstyrelsen 
har på bordet. 
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Yrkande angående – Avbryta uppdraget att 
neka försörjningsstöd om inte giltigt 
hyreskontrakt kan uppvisas  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Uppdraget i budget 2022 att neka försörjningsstöd om inte giltigt hyreskontrakt kan 
uppvisas avbryts.  

Yrkandet 
I den budget som antagits av fullmäktige har socialnämnderna fått i uppdrag att inte 
betala ut försörjningsstöd till personer som inte kan uppvisa ett godkänt hyreskontrakt, 
det vill säga, att den som hyr i andra hand svart eller liknande inte kan beviljas 
försörjningsstöd till hyran.  

Bostadsbristen i Göteborg är stor och det är framför allt hyresrätter med rimliga hyror 
som det råder störst brist på. Bostadsbristen får som konsekvens att människor tvingas 
söka sig till otrygga boendeförhållanden och olovlig andrahandsuthyrning.  

Att vi skärper upp oegentligheter på bostadsmarknaden är viktigt så inte människor 
utnyttjas i en redan svår situation. Vi menar dock att det är de som utnyttjar 
bostadsbristen för att göra ekonomisk vinning på utsatta människor som ska jagas, och 
inte de som står utanför bostadsmarknaden som i ett desperat läge köper ett hyreskontrakt 
svart, eller medvetet hyr sin lägenhet otillåtet. För den som inte har något annat val är 
detta ibland sista utvägen innan man måste sova på gatan med sina barn. Det kan också 
konstateras att barn som växer upp i hemlöshet lever i än större otrygghet. Det finns nu 
ett stort antal barnfamiljer som förväntas nekas försörjningsstöd till hyra. Det borgerliga 
styret verkar inte ha gjort någon konsekvensanalys över hur detta uppdrag slår mot barn 
och deras familjer 

Nu riskerar ett större antal barnfamiljer att ställas på gatan. Det kommer innebära att de i 
stället får ansöka om nödbistånd till boende. Förutom att det är en stor tragedi för 
barnfamiljer att slängas ut på gatan kommer detta leda till stora ekonomiska konsekvenser 
för socialnämnderna. Stressen kommer påverka hela familjen negativt men särskilt 
kommer barnen drabbas. För inte längesedan antog Sverige barnkonventionen som lag. 
Det är oerhört svårt att se hur det här beslutet ligger i linje med barnets bästa. Att å ena 
sidan säga sig värna barns bästa och å andra sidan kasta ut dem på gatan är orimligt. Vi 
rödgrönrosa menar att det här uppdraget står i direkt konflikt mot barnkonventionen och 
därmed ska avbrytas och inte genomföras.  
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Nytt ärende  
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